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Stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen 
 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 

Artikel 1: 

 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

1° bruto oppervlakte: de volledige grondoppervlakte van de verkaveling, waarin zowel de loten zijn 
begrepen als de wegen, groene ruimten, speelruimten, grachten e.d.; 

2° college: college van burgemeester en schepenen; 

3° decreet: decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen; 

4° intergemeentelijk samenwerkingsverband: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas (I.C.W.), vereniging voor streekontwikkeling van de gemeenten van het 

Waasland, volgens het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
5° sociale huisvestingsmaatschappij: erkende sociale huisvestingsmaatschappij, zoals bedoeld in het 

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen; 

6° omgevingswerken: aanleg- of inrichtingswerken in de verkaveling die worden uitgevoerd buiten 
de grenzen van de kavels en buiten de wegenaanleg van de eerste fase, zoals beplantingen, 

voetpaden, wandelpaden, bermen, waterpartijen, publieke ruimten e.d.;  
7° publieke ruimten: openbare groene ruimten, openbare speelruimten, openbare gebouwen en 

andere voor het publiek opengestelde, al dan niet bebouwde zones; 

8° sociale woningbouw: woningbouw die beantwoordt aan de normen van de sociale huisvesting, 
met name de bestekken opgesteld door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij: algemene 

handleiding A, bouwkundig bestek B en ontwerponderrichtingen C; deze woningen worden 
prioritair gerealiseerd door actoren zoals voorzien in het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen; 

9° standaardbestek: het standaardbestek 250 versie 2, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 
17 juli 2002, of de meest recente versie; 

10° masterplan: een structuurschets voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied op middellange 
of lange termijn; 

11° wegenaanleg: de aanleg van een nieuwe verkeersweg, de tracéwijziging of verbreding van een 
bestaande verkeersweg of de aanpassing van een onvoldoende uitgeruste weg tot een voldoende 

uitgeruste verkeersweg. 

 
Artikel 2: 

 
Als door de overheid goedgekeurde plannen van aanleg bepalingen bevatten die met deze 

verordening in strijd zijn, dan hebben deze voorschriften van de plannen van aanleg voorrang. 

 

Hoofdstuk 2: Bepalingen van toepassing op alle verkavelingen 
 
Artikel 3: 

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake de samenstelling van de verkavelingsaanvraag, moet 
het dossier van de verkavelingsaanvraag volgende gegevens bevatten in minstens vier exemplaren: 

1° een opmeting van de bestaande toestand over de totaliteit van de verkavelplaats en in een straal 
van tien meter buiten de verkavelingsgrens wat de aanpalende straten en percelen betreft, met 

inbegrip van een hoogtemeting, waarvan het raster bepaald wordt door het college (tien meter of 
groter); 

2° een inventaris en een plan van de bestaande bomen en struikgewassen; 

3° een beschrijving van de bestaande waterhuishouding; 
4° minstens zes verschillende, genummerde fotografische afbeeldingen in kleur van de 

verkavelplaats; 
5° een hoogteprofiel van de ontworpen verkaveling; 

6° een gedetailleerd afwateringsplan voor de ontworpen verkaveling met aanduiding van de 

waterbuffering; 
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7° bodemattesten zoals bedoeld in het decreet betreffende de bodemsanering; 

8° in voorkomend geval, de aanduiding op de verkavelingsplannen van een zone van 

erfdienstbaarheid non-aedificandi, zoals bedoeld in artikel 7, § 2. 
 

Artikel 4: 
 

De lasten die door de vergunningverlenende overheid kunnen worden verbonden aan de afgifte van 

de verkavelingsvergunning en opgelegd aan de verkavelaar, hebben onder meer betrekking op: 
1° nivelleringswerken en andere grondwerken; 

2° de aanleg en aanpassing van nutsvoorzieningen; 
3° grondafstand, zoals bedoeld in artikel 105 van het decreet; 

4° het voorbehouden van bouwkavels voor sociale woningbouw. 
 

Artikel 5: 

 
§ 1. In elke verkaveling van 0,5 ha of meer dient minstens 25% van de oppervlakte van de 

bouwkavels voorbehouden te worden voor sociale woningbouw die wordt gerealiseerd door, bij 
voorrang, een of meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen, of in tweede orde het 

stadsbestuur, of in derde orde het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Deze verplichting 

geldt ook voor verkavelingen kleiner dan 0,5 ha die deel uitmaken van een gebied waarin een 
verkaveling van 0,5 ha of meer gerealiseerd kan worden.  

 
Deze verplichting geldt niet voor verkavelingen met minder dan 10 kavels. 

 
Het college kan, enkel na advies van de sociale huisvestingsmaatschappijen, op gemotiveerde 

aanvraag van de verkavelaar afwijken van deze verplichting. Indien er geen advies van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen gegeven is binnen de 2 maanden, wordt het advies geacht gunstig te 
zijn. 

 
§ 2. De sociale huisvestingsmaatschappijen die het aanbod krijgen om de kavels voor sociale 

woningbouw te realiseren, zoals bedoeld in § 1, delen uiterlijk zes maanden na de voorlopige 

oplevering van de werken, zoals bedoeld in artikel 14, of, indien het een verkaveling zonder 
wegenaanleg betreft, uiterlijk zes maanden na de datum van het verlenen van de verkave-

lingsvergunning, hun beslissing mee aan het college van burgemeester en schepenen, aan het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband en aan de verkavelaar. 

 

Tijdens de termijn waarover de huisvestingsmaatschappijen beschikken om een beslissing te 
nemen, bepaald in het vorige lid, beslist het stadsbestuur of het al dan niet de kavels zal 

aankopen indien de huisvestingsmaatschappijen verzaken aan het aanbod of geen tijdige 
beslissing nemen.  

 
Indien de sociale huisvestingsmaatschappijen verzaken aan het aanbod of geen tijdige beslissing 

hebben genomen, zoals bedoeld in het derde lid, dan kan het stadsbestuur de kavels aankopen. 

Het stadsbestuur deelt de beslissing mee aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband en 
aan de verkavelaar, uiterlijk een week na ontvangst van de beslissing van de sociale 

huisvestingsmaatschappij of, bij gebrek aan beslissing, na het verstrijken van de termijn bepaald 
in het eerste lid. 

 

Indien het stadsbestuur beslist de kavels niet te kopen, of indien ze geen tijdige beslissing heeft 
genomen, zoals bedoeld in het vorige lid, dan kan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

beslissen om de kavels aan te kopen. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband deelt zijn 
beslissing mee aan het college en de verkavelaar, uiterlijk een maand na ontvangst van de 

beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij of, bij gebrek aan beslissing, na het verstrij-
ken van de termijn bepaald in het eerste lid. 

 

Indien aan de verkavelaar niet binnen de gestelde termijn werd meegedeeld dat de kavels zullen 
worden aangekocht door een huisvestingsmaatschappij, het stadsbestuur, of het intergemeente-

lijk samenwerkingsverband, zoals bepaald in de vorige leden, dan mogen de kavels die voorbe-
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houden zijn voor sociale woningbouw te koop worden aangeboden, met dien verstande dat de 

kavels enkel verkocht kunnen worden aan personen die voldoen aan de voorwaarden om een 

kavel voor sociale woningbouw te verwerven van een sociale huisvestingsmaatschappij. De 
laatstgenoemde voorwaarde vervalt na een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum 

waarop de kavels te koop worden aangeboden. De aanvang van deze termijn wordt door de 
verkavelaar per brief aan het college meegedeeld. 

 

§ 3. Bij verkoop van de kavels zoals bepaald in § 2, aan een sociale huisvestingsmaatschappij, het 
stadsbestuur, het intergemeentelijk samenwerkingsverband of aan personen die voldoen aan de 

voorwaarden bepaald in § 2, laatste lid, wordt de verkoopprijs per m² van de kavels vastgesteld 
op basis van de kostprijs van de bouwgrond die wordt bewezen aan de hand van een open 

boekhouding die door de verkavelaar wordt voorgelegd aan het college en waarvan het bedrag of 
de  berekeningsregels worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de verkavelaar en het 

college bij het verlenen van de verkavelingsvergunning.  

 
Artikel 6: 

 
§ 1. Indien op het terrein een waterloop voorkomt die als een ruimtelijk structurerend element in de 

verkaveling te beschouwen is, dient deze als open waterloop behouden te worden in de verkave-

ling. De waterloop kan niet afgeschaft of ingebuisd worden om de verkaveling te realiseren, 
ongeacht de categorie waartoe de waterloop behoort. Enkel beperkte overwelvingen en verleg-

ging van de waterloop kunnen worden toegestaan. 
 

De waterloop dient bij voorkeur als onderdeel van een openbare groene ruimte in de verkaveling 
geïntegreerd te worden. 

 

§ 2. Het college kan ook andere bestaande waardevolle natuurlijke, cultuurhistorische of landschappe-
lijke elementen op het terrein aanduiden als maximaal door de verkavelaar te behouden en/of in 

de verkaveling te integreren elementen. Het kan gaan om, onder meer, voetwegen, waardevolle 
bomen, bomenrijen, bermen, hagen, houtkanten, aarden wallen, dijken, poelen, waterpartijen, 

bronnen, kwelzones, grachten, greppels, veldkapellen, bruggen, poorten, muren of dergelijke. 

 
Het college brengt de verkavelaar op de hoogte van de te behouden en te integreren waardevolle 

elementen, op basis van de adviezen van bevoegde diensten.  
 

Artikel 7: 

 
§ 1. De aanleg en de aanpassing van nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit-, gas-, kabeldistributie-, 

telefoon- en waterleidingen en openbare verlichting met inbegrip van de eventuele cabines en 
het aansluiten op het net, zijn ten laste van de verkavelaar. De nutsleidingen dienen ondergronds 

aangelegd te worden. 
 

De aanleg en de aanpassing van de nutsvoorzieningen dienen te geschieden in overeenstemming 

met de eisen van de betrokken nutsmaatschappijen. 
 

Bij bestaande nutsvoorzieningen moet de verkavelaar aan de nutsmaatschappijen een deel van 
de kosten van de cabines en/of versterkers betalen overeenkomstig de geldende stelregels van 

de betrokken nutsmaatschappijen. 

 
§ 2. De gronden in verkavelingen gelegen langs bestaande openbare wegen, worden bezwaard met 

een erfdienstbaarheid non-aedificandi en het gedogen van de aanleg en het onderhoud van 
nutsleidingen en andere werken van algemeen belang zoals straatnaamborden, verkeersborden, 

verlichtingspalen e.d. De verkavelaar duidt daartoe in de verkavelingsplannen een zone van 
erfdienstbaarheid non-aedificandi aan.  De vergunningverlenende overheid kan de oppervlakte 

van de erfdienstbaarheid non-aedificandi vastleggen bij het verlenen van de 

verkavelingsvergunning. 
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Hoofdstuk 3: Bijkomende bepalingen van toepassing op verkavelingen met 
wegenaanleg en/of omgevingswerken 
 
Afdeling 1: Conceptfase 

 
Artikel 8: 

 

Op vraag van de verkavelaar wordt een voorontwerp van verkavelingsplan, voorafgaand aan de 
formele verkavelingsaanvraag, voor principieel advies aan het college voorgelegd.  

 
Het college organiseert binnen 30 dagen na ontvangst van het voorontwerp een vooroverleg met de 

betrokken stadsdiensten en de sociale huisvestingsmaatschappijen. De dienst ruimtelijke ordening 

bundelt de opmerkingen van de betrokken stadsdiensten en brengt onverwijld aan het college een 
gecoördineerd advies uit over de ruimtelijke principes van de verkaveling, onder meer de ruimtelijke 

structuur, de woontypologie, de te behouden en/of te integreren bestaande elementen en de vereiste 
waterbuffering. Dit advies kan inhouden dat aan de verkavelaar gevraagd wordt om bijkomende 

gegevens te verstrekken, onder meer een masterplan waarin de aanvraag gekaderd wordt in de 
ontwikkeling van de omgeving. 

Binnen 45 dagen na de ontvangst van het voorontwerp, verleent het college een principieel advies 

aan de verkavelaar. Het college kan de verkavelaar vragen om een nieuw voorontwerp van 
verkavelingsplan voor te leggen dat aangepast is aan het advies. 

 
Afdeling 2: Dossiersamenstelling 

 

Artikel 9: 
 

In aanvulling van artikel 3, moet het dossier van de verkavelingsaanvraag volgende gegevens 
bevatten in minstens vier exemplaren: 

1° een gedetailleerd plan met bestek en kostenraming voor de aanleg van wegen, grachten en 

riolering met bijhorigheden en de aansluiting op de bestaande infrastructuur; 
2° een gedetailleerd plan met bestek en kostenraming voor de omgevingswerken; 

3° een gedetailleerd ontwerp van de nieuwe openbare verlichting; 
4° de verbintenis van de verkavelaar dat hij de door de vergunningverlenende overheid opgelegde 

lasten zal nakomen; 
5° de verbintenis van de verkavelaar dat hij de werkelijke kosten van de in de 

verkavelingsvergunning opgelegde werken zal dragen, met inbegrip van studiekosten, uitwerking 

van aannemingsbescheiden en controlekosten; 
6° de verbintenis van de verkavelaar zich een bankwaarborg te verzekeren, die de volledige 

kostprijs bedraagt van de in de verkavelingsvergunning opgelegde werken, vermeerderd met 
20% voor onvoorziene kosten, en die wordt toegestaan door een door het college erkende 

financieringsinstelling, die zich hoofdelijk verbindt voor de uitvoering van de werken en die, na de 

overeenkomstig artikel 17 door het college genomen beslissing, de financiering van de nog niet 
uitgevoerde werken ten laste neemt. 

 
De bestekken bedoeld in 1° en 2° dienen conform het standaardbestek te worden opgemaakt. 

 

Afdeling 3: Lasten die kunnen worden verbonden aan de verkavelingsvergunning 
 

Artikel 10: 
 

Bij een verkaveling van minstens 20 bouwkavels en/of waar bebouwing voor minstens 20 
wooneenheden is voorzien, dient de nodige grond voor de aanleg van een aaneengesloten openbare 

groene ruimte voorzien te worden, naast de beplantingen aan de wegen. De minimale hiertoe 

benodigde oppervlakte wordt bepaald op 5% van de bruto oppervlakte van de verkaveling. 
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Artikel 11: 

 

§ 1. Alle kosten voor de uitvoering van de in de verkavelingsvergunning opgelegde werken, met 
inbegrip van de studiekosten, uitwerking van aannemingsbescheiden en controlekosten, zijn ten 

laste van de verkavelaar. 
 

§ 2. Indien het stadsbestuur ten laatste op het moment van de vergunningverlening beslist heeft om 

de omgevingswerken, bedoeld in artikel 9, 2°, zelf uit te voeren dan kan het een forfaitair bedrag 
eisen voor de werken die het zelf zal uitvoeren.  

 
 Het forfaitair bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 

1°  20 euro/m² voor de aanleg van openbare groene ruimten en pleinen en het onderhoud ervan; 
2°  45 euro/m² voor de aanleg van voetpaden, wandelpaden, parkeerstroken, bermen, beplanting 

 langs de wegen en het onderhoud ervan. 

 
Dit bedrag wordt aangepast volgens de modaliteiten voor prijsherziening en indexering die 

voorzien zijn in het standaardbestek.  
 

Voor de aanleg van alle andere omgevingswerken, zoals waterpartijen, speelruimten, openbare 

gebouwen, wordt het forfaitair bedrag, bedoeld in het eerste lid, berekend op basis van alle 
aantoonbare kosten. Dit bedrag wordt vastgesteld door het college, op basis van de 

kostenraming die de verkavelaar bij de aanvraag voegt overeenkomstig artikel 9, 2°.  
 

Artikel 12: 
 

De opdracht tot uitvoering van de werken voor de aanleg van wegen en de andere door de overheid 

opgelegde werken, kan slechts worden gegeven nadat de verkavelaar de bankwaarborg, bedoeld in 
artikel 9, 6°, gesteld heeft. Het saldo van deze bankwaarborg zal pas teruggestort worden bij de 

instemming van het college met de definitieve oplevering van de werken. 
 

Artikel 13: 

 
Alle inbreuken op de regels van het vak en op de opgelegde verplichtingen ter uitvoering van de 

werken, worden door de stadsdiensten vastgesteld in een proces-verbaal waarvan dadelijk een 
afschrift bij aangetekende brief aan de verkavelaar wordt gezonden. 

 

De verkavelaar dient uiterlijk dertig dagen na de datumstempel van de aangetekende brief waarmee 
hem het in het vorige lid bedoelde proces-verbaal werd toegezonden, hetzij de gebreken te verhelpen, 

hetzij bij een aan het college gerichte aangetekende brief zijn verweermiddelen voor te dragen. Zijn 
onthouding wordt beschouwd als een erkenning van de vastgestelde feiten. 

 
Blijft de onenigheid bestaan, dan kan de verkavelaar eisen dat het voorwerp van de inbreuk door een 

deskundige wordt onderzocht. Deze wordt door de partijen in gemeen overleg aangesteld. Bij 

ontstentenis aan een akkoord daarover stelt elke partij een deskundige aan.  
 

De partij die geen deskundige aanstelt wordt geacht zich neer te leggen bij de besluiten van de door 
de andere partij aangewezen deskundige. 

 

Artikel 14: 
 

Na volledige uitrusting van de verkaveling dient de verkavelaar de voorlopige oplevering van de 
werken bij het college aanvragen. Bij zijn aanvraag tot voorlopige oplevering voegt de verkavelaar 

volgende gegevens: 
1° de bewijzen van uitvoering van de nutsleidingen door de bevoegde nutsmaatschappijen of van 

voldoende betaling en het bewijs van storting van de sommen; 

2° een opmetingsplan per lot in de verkaveling; 
3° een postinterventiedossier overeenkomstig het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of 

mobiele bouwplaatsen, omvattende een as-built-plan in digitale vorm en in geplotte versie; 
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4° proefverslagen, inspectieverslagen, videobanden van de cameraopnamen en materiaalattesten van 

de geleverde materialen inzake conformiteit met besteksbepalingen of vigerende normen. 

 
Binnen dertig dagen na de ontvangst van deze aanvraag worden de werken door de stadsdiensten 

bezocht en wordt door hen een tegensprekelijk proces-verbaal van de voorlopige oplevering of 
weigering van de werken opgesteld, onder voorbehoud van akkoord van het college. 

 

Het college gaat binnen een maand na of ze haar akkoord verleent aan de voorlopige oplevering. 
Indien dit niet zo is, verhelpt de verkavelaar de vastgestelde tekortkomingen en vraagt opnieuw  

de instemming van het college aan. 
 

Wanneer het college met de voorlopige oplevering akkoord gaat, geeft ze, op verzoek van de 
verkavelaar, gestaafd met documenten (facturen, werfverslagen en dergelijke), aan de financiële 

instelling de opdracht om 75% van de waarborg bedoeld in artikel 12 over te maken.  

 
Artikel 15: 

 
De definitieve oplevering (= eindoplevering) gebeurt twee jaar na de voorlopige oplevering. 

Op initiatief van de verkavelaar wordt overgegaan tot de definitieve oplevering van de werken en 

wordt proces-verbaal van de definitieve oplevering of weigering van de werken opgesteld, onder 
voorbehoud van akkoord van het college. 

 
Het college gaat binnen een maand na of ze haar akkoord verleent aan de definitieve oplevering. 

Indien dit niet zo is, verhelpt de verkavelaar de vastgestelde tekortkomingen en vraagt opnieuw de 
instemming van het college aan. 

 

Wanneer het college met de definitieve oplevering akkoord gaat geeft ze, op verzoek van de 
verkavelaar, gestaafd met documenten (facturen, werfverslagen en dergelijke), aan de financiële 

instelling de opdracht om de resterende 25% van de waarborg bedoeld in artikel 12 over te maken. 
 

Artikel 16: 

 
§ 1. De gronden die ingelijfd dienen te worden in het openbaar domein, zoals voet- en fietspaden, 

waterpartijen en publieke ruimten, dienen kosteloos afgestaan te worden aan het stadsbestuur, 
ten laatste op de datum van de definitieve oplevering. 

 

De metingsplannen voor de grondafstand (digitaal en op papier), de oorsprong van eigendom, de 
afpaling van de over te dragen gronden en de bodemattesten worden door en op kosten van de 

verkavelaar opgemaakt en uitgevoerd. 
 

De kosten van de grondafstanden, met inbegrip van de registratie- en notariskosten en kosten 
van overschrijving op het hypotheekkantoor, vallen volledig ten laste van de verkavelaar. 

 

§ 2. Tot de datum van inlijving in het openbaar domein voert de verkavelaar alle herstellingen uit die 
nodig zijn om de werken in goede staat te houden en de veiligheid van alle weggebruikers te 

vrijwaren. 
Vanaf de datum van inlijving in het openbaar domein, staat het college verder in voor de 

onderhouds- en instandhoudingswerken. 

 
§ 3. De openbare verlichting moet kosteloos aan het stadsbestuur worden overgedragen.  

 
Artikel 17: 

 
Het college kan beslissen om zich in de plaats van de verkavelaar te stellen voor de uitvoering of de 

voltooiing van de in de verkavelingsvergunning opgelegde werken: 

1° indien de werken niet werden aangevat binnen een jaar, te rekenen vanaf het stellen van de 
bankwaarborg, bedoeld in artikel 12; 

2° indien de werken meer dan zes maanden stilliggen; 
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3° indien de overeenkomstig artikel 13 vastgestelde gebreken niet werden verholpen.  

 

De beslissing tot indeplaatsstelling wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de 
verkavelaar en de financieringsinstelling. 

 
Artikel 18: 

 

De artikelen 11 t.e.m. 17 zijn niet van toepassing op verkavelingsaanvragen die worden ingediend 
door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een sociale huisvestingsmaatschappij. 

 

Hoofdstuk 4: Strafbepalingen 
 

Artikel 19: 
 

De inbreuken op deze stedenbouwkundige verordening worden bestraft zoals bepaald in artikel 146 
en volgende van het decreet.  

 


